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Mục-Bé-Tám - TBPTÐN
#198 (11-04-1999)

Print

Thưa các bạn - Mục-Bé-Tám (MBT) viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim gan và thận. Không nên cắt
xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của MBT.
Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh. Kính bái, --Bé Tám

TBPTĐN #198 (11-04-1999)

Minh Tâm
Khai triển tâm linh đường chơn giác
Thức giác bình tâm tự sửa mình
Trí đạo thanh cao thân tâm chuyển
Gieo duyên tận độ rõ hành trình
Vĩ Kiên
1) Budapest (Czech), 14-02-1999 4:15
Hỏi: Phát đại nguyện có hữu ích gì không?
Đáp: Người tu thiền thường hứa ẩu với Trời Phật và xuất ngôn
phát đại nguyện, khi gặp chuyện lại trốn mất chứng minh
hành giả không thật, chỉ có lợi dụng danh từ khi cần mà
thôi.
Kệ:
Tự mình tạo tội giữ tâm tồi
Không tiến không lui vẫn thế thôi
Dũng mãnh không còn gieo ý động
Có không không có chuyển từ hồi

2) Monaco (--), 15-02-1999 6:45
Hỏi: Những gì bộc lộ tốt lành và lễ độ do đâu hình thành?
Đáp: Thưa những gì bộc lộ hình thành trong tự nhiên và hồn
nhiên do sự dày công tu tiến hình thành.
Kệ:
Thực hành hướng thượng tạo thành thanh
Hướng thượng tâm linh tự thực hành
Tranh chấp không còn không gieo ác độc
Thành tâm tu luyện tự hành thanh

3) Monaco (--), 16-02-1999 4:55
4) Monaco (--), 17-02-1999 5:55
Hỏi: Người mang bệnh keo kiết rủ ren người khác thực hành sự
Hỏi: Bổn phận người tu cần đóng góp để xây dựng cho chung
so đo keo kiết có ích gì không?
không?
Đáp: Thưa những người thiếu tinh thần xây dựng cho chung hay
Đáp: Thưa người tu chơn bớt nghiệp lực, có thừa vật chất lẫn
rủ ren bạn đạo thực hiện sự so đo như họ là sẽ tạo
tinh thần, rất cần sự đóng góp cho chung, tức là xây dựng
nghiệp tâm thân, khó mong mở lượng từ bi, cuối cùng sẽ
tình thương và đạo đức, nếu ngược lại thì chỉ có hại tâm
mang bệnh nan y khó mà tự cứu.
lẫn thân mà thôi.
Kệ:
Kệ:
Bày mưu đốc sử hại tâm thân
Thả trôi tiền bạc giúp người hiền
Khó tiến lân la khó xét phân
Giải mở tâm tư sống vẫn yên
Đời đạo không thành tâm loạn động
Thiên đạo trong lành tâm thức giác
Tâm không quảng đại khó chuyên cần
Bình tâm thanh tịnh chẳng hung hiền
5) Monaco (--), 18-02-1999 4:15
Hỏi: Tình yêu siêu thoát là sao?
Đáp: Thưa vía hồn hội tụ nhớ Trời mà tu đời đời bất diệt.
Kệ:
Quân bình thanh đạt lý chơn lời
Hội ngộ thương yêu chẳng chịu rời
Trí ý tương hành trong sống động
Tình yêu sống động sáng như Trời

6) Monaco (--), 19-02-1999 5:00
Hỏi: Người tu mà tánh còn nóng nảy tại sao?
Đáp: Thưa người tu Vô Vi mà còn nóng nảy là bên trong chưa
niệm Phật đúng. Cần vun bồi ý chí niệm Phật tự khai
triển đại trí nhiên hậu mới mở lượng từ bi, thức giác và
khiêm nhường thì mới dẹp được sân si nóng tánh.
Kệ:
Thực hành niệm Phật triển tâm linh
Giải quyết phân minh rõ chính mình
Dẹp bỏ tự ái không dấy động
Thực hành chất phác lại càng minh

7) Monaco (--), 20-02-1999 8:00
Hỏi: Làm người sao lại buồn?
Đáp: Thưa làm người là bị thua lỗ không tiến bước nổi, gia
đình bất ổn vì muốn khống chế người khác không thành,
độc tài thiếu trí, tánh tình bất thường hay buồn và lo.
Kệ:
Khó tu khó tiến lại quanh co
Giải quyết không xong chuyện phải lo
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Trí yếu thân hành không đạt pháp
Tình thâm biến mất lại thêm lo
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